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Основният проблем на Монтана е икономическото състояние на общината,
а най-спешна за решаване е безработицата
77% не биха сменили кмета Златко Живков
Само 17% от жителите на Монтана смятат, че животът им се е подобрил след приемането на България за
пълноправен член на ЕС. На противоположното мнение са 80%, според които няма положителна промяна.
Данните са резултат от представително количествено изследване сред пълнолетното население на община
Монтана, проведено от агенция „ЕСТАТ“, в партньорство с Гражданско движение „ДНЕС“, в периода 18 – 25
септември 2012 г. В проучването са обхванати 400 лица, на възраст 18 и повече години. Използваният метод на
регистрация е „телефонно интервю в дома на респондента”. Целта на изследването е да анализира социалноикономическата ситуация, политическите нагласи и гражданската активност на населението в общината. В нея
са включени респонденти както от градовете, така и жители на съставни села от община Монтана. Извадката
възпроизвежда структурата на генералната съвкупност и е представителна по основни демографски показатели.
Резултатите от проучването бяха представени на пресконференция днес, 1 ноември 2012 г., в Монтана, от
Анжелика Цокова – член на Координационния съвет на „ДНЕС“, и Иво Желев – управител на социологическа
агенция „Естат“.
Социално-икономическа ситуация в община Монтана
Едва 27% са „напълно“ или „в голяма степен“ съгласни с мнението, че община Монтана е добро място за
живеене. Положителна оценка дават живеещите в града, жените, хората на средна възраст, висшистите,
работещите на ръководна длъжност и високодоходната група, докато високият дял несъгласия се дължи
предимно на младите (до 39 години), получилите основно или по-ниско образование, безработните, хората със
средни доходи.
Ключов момент е маркирането на основните проблеми в общината, според населението, като се вземат
под внимание два въпроса - кои са основните проблеми в Монтана и кой е най-спешният за решаване
проблеми. Икономиката категорично води класацията на основните проблеми, с дял от 58%, което отговоря на
цялостната тенденция в повечето общини. На второ място се нареждат социално-икономическите проблеми
(13.2%), следвани от инфраструктурните, с 6.2%. Демографските и проблемите с чистотата имат значително пониски дялове - 2.0% и 1.5%. Разпознаването на икономиката като най-важния проблем се отразява и на
мненията на жителите относно спешните за решаване проблеми. Тяхната класация изглежда по следния начин:
безработица – 53.5%, ниски заплати и пенсии – 21.8%, нисък стандарт на живот – 11.5%, инфраструктура – 3.8%,
здравеопазване – 3.8%, чистота – 1.0%, лоша администрация – 0.8%.
Безработицата притеснява предимно градското население, хората между 18 до 39 години, получаващите
между 500 и 700 лева или тези без доходи, докато ниските заплати и пенсии за спешни за решаване според
живеещите в селата, възрастните, пенсионерите и хората с доход под 200 лева.
След разглеждане на най-спешните и основни проблеми в Монтана, не би трябвало да бъде изненада
ниската оценка на икономическото състояние на общината – среден 3.48.
Последният щрих, рисуващ настроенията на монтанци спрямо състоянието на града им, се добавя от
отговорите на въпроса, свързан със сериозните планове за трайно преселване в друго населено място или в
чужбина. 23% отговарят, че имат подобни планове, докато останалите 77% нямат.
Как се управлява общината? Оценка на кмета, администрацията и общинския съвет
Помолени да оценят по шестобалната система работата, която извършват кметът, общинскитя съвет и
общинската администрация, монтанчани дават най-висока оценка (4.68) на кмета Златко Живков. Доволни от
неговата работа са най-вече хората над 40 години, работещите на изпълнителска длъжност и пенсионерите,
среднодоходната група и гласувалите на последните местни избори. Освен високата оценка, индикатор за
добрата работа на кмета е и ниският дял на хората, които биха го сменили, ако зависеше от тях – само 13%,
срещу 77% отговорили отрицателно.
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Другият стълб на местната власт, Общинският съвет, получава значително по-ниска оценка, 3.92, като тя е
почти сходна с оценката за работата на местната администрация (4.02). Недоволни от съвета и от
администрацията са живеещите в селата, възрастните, получилите средно образование, пенсионерите,
нискодоходната част от населението – средните оценки в тези групи не надвишават добър 4.
Политически нагласи в община Монтана. Гражданска активност
Делът на хората, които смятат, че интересите им са представени от политиците в голяма или средна степен,
е значително по-малък от този на противоположно мислещите (24% срещу 73%). Логично е, най-слабо
представени да се чувстват живеещите в селата, мъжете, възрастните, пенсионерите, както и хората със средни
доходи. Това са групите, които се приемат за малко по-уязвими и критичността им е по-голяма.
Що се отнася до степента на спазване на политическите обещания, почти всеки трети от населението е на
мнение, че местните политици изпълняват поетите ангажименти. Отново има превес на противоположно
мислещите, което се дължи предимно на отговорите на селското население, по-възрастните безработните или
работещите на ръководна длъжност, получилите средно образование и хората със средно образование.
Впечатление прави ниският процент хора, които биха се кандидатирали за избираема длъжност в общината
(13%). Подобен нисък дял говори за липса на доверие и дори апатия, щом стане дума за включване в
политическата игра. Апатия се наблюдава и на ниво гражданска активност – под 15% членуват в някаква
организация, независимо дали е спортна, творческа или друг тип. За „бели врани“ могат да се приемат
живеещите в града, младите (до 39 години), висшистите, учащите и хората с малко по-високи доходи.
Обобщения


Само 17% от анкетираните са на мнение, че присъединяването ни към Европейския съюз е довело до
подобряване в начина им на живот;



Община Монтана допада на почти всеки трети, като място за живеене. Положително отношение имат
предимно живеещите в града, жените, хората на средна възраст, висшистите, работещите на ръководна
длъжност и високодоходната група;



Най-основният проблем, според монтанци, е икономическото състояние на общината, а най-спешна за
решаване е безработицата. В топ 3 на належащите проблеми са още ниските заплати и пенсии, както и
ниският стандарт на живот;



Кметът получава най-висока оценка за работата си, в сравнение с останалите органи на местната власт.
Освен това, цели 77% не биха го сменили, ако зависеше от тях;



Местните политици не се стремят към представяне интересите на всички граждани или ъм спазване на
поетите предизборни обещания. Почти 2/3 отговарят негативно и в двата измервани аспекта.



Монтанци не показват висока гражданска активност – едва около 15% членуват в някаква организация.
Същият е и делът на протестиралите през изминалите 12 месеца.

КОНТЕНТ АНАЛИЗ
В допълнение към количественото изследване за община Монтана е направен и контент анализ на
изказванията и дейността на политиците, отразени в четири от основните медии в региона – вестниците „Слово”
и „Конкурент“ и онлайн източниците „Монтана днес“, „Монтана 7”, „Новините от Монтана“, „Конкурент
онлайн“. Целта на анализа е да се откроят най-дискутираните теми от местните политически лица и на тази база
да се направи сравнение с дефинираните от жителите на общината сфери, в които следва да се работи. За
установяване доколко политическият дебат е в съответствие с реалните проблеми на жителите на общината, е
изработен индекс на връзката между политическия и обществен дневен ред.
Най-много от публикациите са на икономическа тематика (67%), значително по-нисък е делът на останалите
теми, като политика (11%), закон и ред (9%), социална политика (7%), църква/религия, природни бедствия и
спорт, с по 2%. Общият процент надхвърля 100%, поради наличието на повече от една тема в някои публикации.
ТОП-3 на основните теми, които медиите следят, се формира от инфраструктура (39%), икономика/инвестиции
(18%) и финанси на общината (12%). На по-ниски позиции се нареждат вътрешни дейности, работа на
администрацията, пътища/улици/транспорт, вътрешнопартийни отношения и други.
Налице е сериозно разминаване между „гражданския“ и „политическия“ (медийния) дневен ред.
Изчисленият индекс на съвпадение е със стойност от 14.5%, което е изключително ниска стойност, особено за
община с преизбран кмет.
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